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Anexa nr. 3 

 

RAPORTUL OBSERVATORULUI 

cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte  

de către GAL SUS RAMNICUL  

 

Avand în vedere invitaţia GAL nr.213/303.03.2020 înregistrată la OIR-POCU/ADR cu nr. 

6216/31.03.2020 s-a emis decizia de nominalizare pentru participarea la procesul de 

selecţie a fișelor de proiecte, în calitate de observator, reprezentat prin d-na Vasiliu Anca – 

ofiter evaluare si contractare, pentru misiunea din data de 07.04.2020, ce are loc la prin 

intermediul programului de comunicatii Skype, conform art. 2 si art. 3 din Instructiunea nr. 

4/12.03.2020 a AMPOCU si a informarii transmise prin e-mail in data de 30.03.2020, in 

contextul instituirii starii de urgenta in Romania pentru prevenirea riscului de raspandire a 

infectiei cu COVID 19. 

1) Scop  

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de GAL SUS 

RAMNICUL, în cadrul apelului de selecție POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1 și de a 

aviza sau nu, după caz, Raportul de selecție întocmit de Comitetul de Evaluare și Selecție 

al GAL în cadrul acestui proces.  

2) Elemente verificate 

Observatorul verifică modul în care GAL respectă, în cadrul procesului de selecție a fișelor 

de proiecte, informațiile și cerințele menționate în ghidul solicitantului, procedura de 

evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns.  

Situația fișelor de proiect care au facut obiectul procesului de evaluare și selecție 

• Numărul total de fișe de proiect primite: 1 

• Numărul fișe de proiect retrase: 0 

• Numărul fișe de proiect neeligibile: 0 

• Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 0 

• Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 1 

• Valoarea fiecărei fișe de proiect  selectate: 0 

• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării 

contestațiilor:0 
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•  Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 07.04.2020, ora 18.00; publicare pe site-ul 

GAL Sus Ramnicul www.galsusramnicul.ro  si afisare la sediul GAL Sus Ramnicul. 

• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului:  

A fost depusa o singura fisa de proiect, care s-a incadrat in valoarea apelului. 

Valoarea apelului este de 3.108.795,25 euro din care: 3.077.753,80 euro din FSE si 

31.041,45 euro din fonduri proprii GAL Sus Ramnicul. Cursul de schimbeste stabilit la 

valoarea inforeuro din luna septembrie 2019. 

Nr. 

crt. 

Denumire solicitant Titlu Fisa de proiect Valoare proiect 

1. Municipiul Ramnicu 

Sarat 

Dezvoltare Locala in cadrul 

Municipiului Ramnicu Sarat 

prin reducerea numarului 

de persoane aflate in risc 

de saracie si excluziune 

sociala 

Valoare totala a fisei de 

proiect:14.623.560,28 lei, 

din care finantare solicitata 

din POCU: 14.373.702,59 lei 

 

• Proiectele încadrate pe lista de rezervă de supraselecție (dacă este cazul, conform 

procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS 

restrâns): Nu este cazul. 

 

3) Constatări: 

Procesul de selecție a fișelor de proiecte a avut loc prin intermediul programului de 

comunicatii Skype, conform art. 2 si art. 3 din Instructiunea nr. 4/12.03.2020 a AMPOCU si 

a informarii transmise prin e-mail in data de 30.03.2020, in contextul instituirii starii de 

urgenta in Romania pentru prevenirea riscului de raspandire a infectiei cu COVID 19, în data 

de 07.04.2020, intre orele 12.00 – 14.00. 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte desfășurat de 

GAL, s-a constatat respectarea: 

 A. Condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării 

apelului; 

 B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată 

de GAL și avizată de CCS restrâns; 

http://www.galsusramnicul.ro/
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C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 

soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor 

de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns; 

D. Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect, 

conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și 

avizată de CCS restrâns 

E. Alte aspecte: 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL Sus Ramnicul s-a 

constatat ca grila de evaluate utilizata in etapa ETF nu este conforma cu modelul din 

Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru apelul lansat. Astfel, grila de evaluare din 

Ghidul Solicitantului contine patru criterii dupa care trebuie evaluata fisa de proiect 

respectiv: Relevanta, Eficacitate, Eficienta si Sustenabilitate, cu punctajele minime si 

maxime prevazute pentru fiecare criteriu. Fiecare criteriu este descris succint, fara a fi 

detaliat pe subcriterii. Grila utilizata de in procesul de evaluare a fisei de proiect depuse a 

fost conceputa de evaluatori inaintea inceperii procesului de evaluare. Aceasta grila nu a 

fost publicata nici in Ghidul Solicitantului nici in Apel. Grila contine cele patru criterii: 

Relevanta, Eficacitate, Eficienta si Sustenabilitate, fiecare dintre acestea fiind impartit in 

subcriterii pentru care au fost stabilite detalii de verificat si punctaje minime si maxime. 

Punctajele minime si maxime ale celor patru criterii sunt aceleasi ca valoare cu cele din 

grila prevazuta de Ghidul Solicitantului. 

Tinand cont de aceasta eroare aparuta, Comitetul de Evaluare si Selectie  a decis 

neselectarea fisei de proiect depuse de Municipiul Ramnicu Sarat si relansarea apelului de 

selecție POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, cu respectarea prevederilor din Orientari 

GAL etapa a III-a DLRC si din Procedura de Evaluare si Selectie. 

Rezultatul verificării se regăsește în Lista de verificare a procesului de selecție, anexă a 

prezentului raport. 

Ca urmare a verificării, se decide neavizarea procesului de selecție a fișelor de proiecte 

desfășurat de GAL. 

OIRPOSDRU SUD-EST: 

Anca VASILIU -  Observator din partea OIRPOSDRU Sud-Est: 

Semnătură: 
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